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لثملعملانيوءالعلgتارزنيك

نايكذـإلكرتكوالوالثمرلنآرت

لمأتموفاصكيرشثعص

.مtكنا،بتثعصيللواتن*

نوأتكتفارولكَليتي

لئكتثارولكَليتي

نايهنـإملكةكُلاحيناك

نوأةنتكتثاروكثيصونآرت

اؤوجكألهلكقماونيارواكاليكـتيم

اثو:يرواكاليكةنـتيم

ازويَلابرواءاكألاكلكناماوأللكاليكنـتيم

اؤرجيسوااكاكينكنكذتتي

ائيبّيديكروااهديلغوةتتي

ازوجكألاكينايتروُالامببيكةنـتيم

اؤويكالهلكنياببيكرواَلاعبيكةنـتيم

اؤوجكألهلكزيابروانمك،َلاعبيكةنـتيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ىئيبكاكينكريديكتيب

ريملاعلالكليت"

نوناقىئرمايتتكتقفارو

فلا2عقوقلكلىكرت

هتفرظكثعصونا1زمرتلكبحاصم::

يفوةَّيكـلاوةـلئرتثاروت“

لثلخهلنانالشتفارو

بعلكرورضطايتالشتخارونوأت

طايتعالتتثارونوتنلك"تيمكلاتضع

نالعاكتيعووتخارونوأتلاوولاعي

بتفرظكثعصونآةللكتت

ّنأو:لئوروملاتارونوةئام
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﴾ملًالثملعملانيوءال:تلازاي﴿

-ليا-هامجبحاصلاقامكنكسب:تكتغارونوفقت

كنوأقىكرتلاياغلكل:بتلكلثمتةياةـثوّليبكلا

tيوكء1935ل4ىكرت(تيرش)لئالمانوناقزاقتبايغبم:

عفوروطلاعفرنأليزجنمثم،بتتايعيلكلىكرتلثمملاـكو

-لكلابلكوينلثم1948،9رتكفلا2

:فلا2

هوديَعكاجوكوتوبيباتوملكنمكيَلاعٍّيإُيىكآ"

كتىديالوهروكناةبتناكلالهلعوومنل

لتلهكلابايروضتينذتعونزىكوولكتيليوك

يكتجبلمعتةلا-ليكوتفعكلابتانومتك

بيككئشنتثارولمكالملالَبتليغماعي،بتلكناي

دالوالكنكيَلاعلئاليكشتزايتلا،بتلوصانا

ليجلثشتّنتممَلوىكالثتيرثنوت:َلإلثاٌكلوع

تُفبِّيميلوروجوماكنلو5لا،كوستةـإملكتوكولواىلا

،بتعونلامهاجوكنلكليكنعَلاعلكألهألكلاوةسوب
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لكيوكمتكرتالإهلَزتتكـكةـانعتطمكتورشئاطعاونوتات

".بعنك

َليتيلكلكوجوملكُيرواْيبةتنوناقلئشلئاطعا

تملكتَّيـابرواْيقكلثمملكجوملكَلاعىفي،ليميركتل

ىوركتمللبعلامكرلىكرتتكلناك،ليمرك

"لتكتطمكمالعانور

مولعييويلع،ةشقعكلىعةسبت

،لتكبتفرغكثعصنآ7

ىويماضربيئرمق:الومرواريلوابتعيبنئولومقمعأ

ىرمعلاوفراع

:فتاويلا

ه﴾...طمعلانألاشمعو

هباحصاوهلاىلعوميركلاهلوسرىلعىلصنوهدمحن

"هنيمحارلامحرأايكتمحربنيعمجاهبزحو

روطيلبتبعاتموديزييتكبتكلىكرت

لئىكتلكاجوكورمايلكنيبىتامجممقييمت
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بتنألخكمامانيووثعصونآةمكصلا

لئًامكيشتلاعم،ةوك،ّنأ،وزوروناملعانكا-:ريبك

ىكعابلامكلتمتزعازمترطىتا،بعمزالةرشعبك

لساـمكوةؤلصايلعماعلافؤرمريروضت-بتىرورضًاعرش

شاىتميرجوباتضمنتىفةمالاءايزمككذتامككْيك"

واغرانــمالسلاوةؤلصايلعميريروضخلكلكتعاوستدنعلات

.سانلاوملعونآرقلاوضيئارفلاوملعت-إلانأ

رواومكمهن1رتولزعُأرقق(406/تىنيرععوبطمنزنريت"(

ش"هيرجوباتضعةنـقثاوثميوج،نماثتميامكلوالا

يارقنـمرملاوةولصلايلعميرروض"لكتعاوستدنعلاعتشا

نزاغميت).ملعلافصنهفاناهوملعوضئارفلااوملعت

ميكيكوايعوسوًرارواومكنزتأرقومق(406/عفرعيعوبه

بيىكززمتللوبثكنيبامبماقملناف

يازماقا%كلاةنورمطيتيرشبتلتكناشكنايتناتعاب

لزtميركتي1لشفلانfرتتكلاةـلاقتولكاعشلا

كسانـمرملاوةولمايعمركلوممكوملاعووركملكنأ



 

ا

-

ينج-يازمككذتامكذْيككلاوتمروايزنايعاولام

ىكوزعزمنانـملاتشاىأمارباينـنيشاركـاغاغ

نــنعامألاتشلاىفنيجعةرواـيامكلورمووروا-امك

قيطمكثعصون1رتنوزيلوصاوسعاقباوضلاضنكمملا

فينمت"لاتيئوضوملانممارلءابقن-2ـارقنايعًاينقتوًالامعا

نعقاعلكلتمبتم1وليلعتليسم-لازف

نوملشلويلوالولابخالوا،بتىتروجوكلك1للشلئًام

وكتلعُتنلوةتفاغيوووتامسبًلاصي،ليبتتسبيت

ومارئباصونيشارءاغاغفلكعآلكتتلامسمبعسواكَّي

نيغنلكءايلواونيرويونيرنتراعونغمىوابقونينج

روبعلزغلامكوىاتكناروامالعنمونئاعءالعوناكمو

متللىكةي،بتستلليللالعشانيبلايلانامع

بتفلغرمارمكتشارونلوأقلئالمانورم

:مرشقالبي

لثلاونا-لنيةَّيبورناككـكلؤاونrلوريفيتيرش

،س3:ورمتايتلن،لgضافسإهونوا-ليgةتكلزعأرةبايلاوك



فرطلكلا،فرمنَ)لامبٌليخا،مناغ3راواو2ربباب1ربف

،3رقييّلي2ربُي،1ربكي-ريrلتو1(َلاعتع

ُليخ(نمكتفرطلكبإفر-نث)نمّلع،4ربنمكقت

،7رألا،(نمكتفرطلكلا،فرمنت).6ربنمك

8ريغَلt،ىراو

:مرشقمارمعوو

-لييوو-ليرةن(د2)مابموعككلؤثلاو

،(2/5)َلايتوو،(1/8)لاوش1،(1/4)قوج،(1/2)امو1

(e/1)ثع،(115)ريت

:مرشقمريت

)ورغيصع،(1ربف)مفيصع-ليرينمتلكىتأك"

(3ربف)هريغعئيبصع(2ربف

لكل:بترمهوسفغبصعبتتركناياكسفةيبصعووصت"لامع

لكبصعلا-وعدتلغأولثتيبثتسوةـليراكفرطلكتيبتيب"

تيميرمو،تييبتي-انجنت-2كتيملك-ليلريم"ايم
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ن-2كبإكتيممةئرتاواري،اواو،بإكتينللك

،zكاواراكتيمنكمتييجيهّلع،هألهّلع،َلاعهتيم

:ييتيكي،اكألاكّيوايكتينث

نا-اياجيولرشبحنأةباعايتبصللثاو

هطتويبصعيجةريتكتبصووّيعّنإةعمعكةيلودلاةفاك

يرتيدينكتتيبلاةبمةوعدتَلوكتلثمنأةباعاًلاروا

ثعصلاب-تمثتفيرشثعصلكايج-هْيَّيًاعشوبصع

بتتًالوعمنايكفيرش

:مسقلاب

،ومهرشنزومروعومتوكلاقغاكثرومعبتض%وثبلاو

رواوعايهمتنمجيكلاقةاكثروصرواءوعلثممكيككلاهاوغ

لثألةشهثروميس،كبرملخ:لثمبلكنلكثروم

كلالا،هو-ـرملكويوكلوقريغيلوقناياجلص:ثروم،ت

.هتبيتلثاروبيرتعكتيثكةرابم
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ةيدملك2والاةبعلاكيرماللكشنكثرومكلُكوجوملض%:روا-

ليتعنملماعتتاياييجلثأيىتلاوعو

لثلاةـنكمكعًادتتعامسمبنلاغتناكنازروالث

لابحاسمبنجتقافتايلاهبعلَي-ايليتقرتخا

وزلوص-لgبترو3اهقرتخاكلشتيكيلكيلعتئرما

!نآ-كايدكتتقلتلنونتىلعاولوتاليبسلع

% ﴿لكرتكولوروانازكرننل1رق

﴾نايع6ُتـإ﴿

نادلاولاكرتاممىلاومانلعجلكلو،بتلتلانآ"

ءاثوككبصنمنث(4نوك5وسإءانةروص)نوبرقالاو

تعآلاكاوتعاةلوابإلا،،ليجئوي،ليةَّيبو

تاكابمابتتكاواهبالابةيتيوكلا

تلكرتاتوكالواركبعلتولؤثراوكناىكلك"كلولاوتارتت

مكدالواىفهللامكيصويبعلليتعًالاب55لا،بت

نهلفنيتنساقوفءاسننكنافنايثنالاظحلثمركذلل
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نولبءامتولوص)فصنلااهلفةدحاوتناكناوكرتاماثلث

هُيثبلسإكولواىنابةبتعمنينئاقشانث(4همي2

هدينكتويجلالوليألافًاري،بتامكليئعومع

تعةلتاءاحو1ككلاقولكاليارئًارواَلاتورلكلتونازت

،بتنايعاذإملةكولوالثملا

ولكالكالتروملكليلتومنتلكلاىئوجلواوجةنـتيم

ــويكألافنرترومكرت-يئويلايكألافنرترومكرموس-لاثو

كلالثرواتع1ـككـنوردتلكألاكلتتروصلك

َعلتسمئرموس-نييثنالاظحلثمركذلليازت

تملكةلاكولوكألقوريتتوويلوجوو-ليىثويلايكألافرم

ءاسننكناف-ياةتكلالهسكتتعآـهكَلابتو

ةكئيبكالياةتستيبلروا،كرتاماثلثنهلفنيتنثاقوف

ناو،بتليلثممهنوكتعآناعاكلا،بتتاموآتملكتوالا

ةـثكألافرمتسمكرمك-فصنلااهلفةسدحاوتناك

ارامووةبتاؤوبكألتدبيرئًاروا-هطتمصحربامتملكتوبس

انلوتمصحكلكالصحككأللفلاتًادكك-اككـإلكرت



13 

ىتبيكةنستيابجةبلتفصنكلتلككاليابج-يات

ظحلثمركذلللوعةودنلالكايج-كاكتملكةلاكولتاقازوايكل

تناكفصنلااهلفةسحاوتناكناوسوانييثنالا

tباكاكتيبلاّبتيبلطمكذكتملكتلكألابت0و1تيج

بايارئًاروا-اَّيإلكرتلككألتلثثراوَلوكتلثميلاز

ّيتقيوجروا-اهتاجيودصرةئشاكعاولاةباتَلوكتلازت

-:ييتيتامعكتيبلَبتيبلطم-هكتوكألارامووداك

ن1رتذكيكريموربملثمملكوجوملكْيُبهريغويرواتَلامب

لثلكوجوملكأللكومتفتنوكيلتع1لكلك

ـبـموركتياكتيم

﴾ُيبملبتملمُتّنتسفاصكيفارثعص﴿

﴾بتمورتتاروليتيلكلوجوملك﴿

نعلاتشاىنفيضوبام"مالاوغيكلوانتتمالاكلوصالا

تابنلاتشاىفسابعنعشايعنيترملفيرشمعدك

اوقحلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق،بـتعالا

م"مامتم)ركذلجرىلوالفىقبامفاهلهابضئارفلا
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مكيلعلاتشالشالومرـيارتقث(232قمعطلاتاعوبطم

وودت2لرشكناونلا-ليناررقعًاعرشككءاثرونrثلانم

ثعصلا-بلكلكورميكةدينكتيهوّيتّنإعسوا

راتحكتفارورعبكلزعزبايلالكوتةحارمتفيرش

رواكيبيكةـلاـاوملاقغاكيتاخ:بتبصعايةدينكتيم

بس-لكرتكتيملتروصلاةـاثوتيبيكرواكالبيكروالا

محللاوف1وئيلكتيتلثملع-هممتيلومع24رش

كلثماباينصحاثولالكتيبرواكلابنتن

تيبسكيككلثئَككألاكتيماب17رتعّنإتللكتوا

فيكتارابتعاككأللكيتيروا،بتيبصعيعرت"وريتاكتيمكألاك

لثفيرشثعصلا،بتموركتيبفيرشثعصمكازنلابتيججنو

ناكيتءاغروبمونلالبيرت"لثتيرغصحكنغلاثرووو

يكةدينكتيبّيتّنإتناعسوابتيامكةيبيكك

لزًازةبايماكتيبلًالكوممولعكتله-ياتراتحهلاومع

بسمكتيملتيوصتلاةلrgيبصعفرملاًاكثراوَلوكتلثمب

كيزًاغ،بعراوت7كلتلكًاعرشوو،كوعوجيبصعيجرتوديندت
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ونايبيابتياّلعيبيك:يبيككابيكنـساوبلاق

-؟كتوكالفمكيزلةلرشبلثتروملاتازواي

سفغبصعبصيمكلاع،لgمربصءاًيءايت،َلاعي-:يكيزروا

،بتيبصعلك"ةويندتبماكلااكألاكتيلبيجيلكلا،لي

كَي-ليمعلابصعكتيبّييات،ّلعي،تيكتيمروا

لكبةيبصعكتيبلكومتمتنلوةيحرتفيرشثعص

يكتثاروتفلثعصلا،بعميركعايصعلثمملكعم

،كومتمتىكًاعم

كتيبمركقي:يكتيلشلكجومكُيكتيب-:1ريمت

مورقييتيياهتيلعلَّوعوملكتي

اواوكتيمرواموركواوكتيلثلكوعوملكيبإكتي-2ويع

مركاويللكجومك

كتيروامركيتكتيللكجومكَلاعكتيب-3ريتك

مركt:يكَلاعكتيلشلكجومكّتك

تيمروامورهكلاكيكتيملالكجومكّيكتيم-:4ريمت

مورتيكايلملكعونكالكَّيك
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ولوالكَلايكتيبرواَلامباكتيمةبت:يياكألاكتيم-:5ريمت

-مورك

ولوالكاّيسوايكتيمةبتتيإهألكَلاعيَلامباهتيم-:6ربمت

-مورك

يّيكيبإكتيمةبتاوعومتيايكألاكاّيإايكتيم-:7ربمن

موركt:يلايكألاكلا

لكايىكويسكلاه-موريلوبلكتيمقووجومايكتيم-:8ربمت

rبتكن-

نمككيتكلاممرككتيقمرجوميتهتيم-:9ويت

-ليَلاع

كاّيمكلاعموركألاكّيقمووجوماكألاكايكتيم-:10ربمت

فيرشثعصيلكبكلامماتنا-َلاحينملكلكيسوااكأل

ويصعديعتةديتكتيملكتيبرعبكلزًازةباصانيبت

لكرتتيللكجوملكْيبانبل،بتيكةرينتتـييـكـ

لبانبجتيكةدينكاواكتيببإهتيب-هكمإلك

وكودعتنايعلا،لايقلالئـهكـإلكلتاوارلثملكوجوم
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11

يع-7-----------------ةـمظعنميومركبتري

لكملاعلاوةؤلصايلعميريروضعليكلاةلتكنعكلفرطيف

3ةكلاةكاعتفيرشثعص

«جتسّسفيرشثعصيلشلوباتنع﴿

﴾تاجملاوعنمناكلوياتنا﴿

وت"كافلاCمويلالقنيففيضيبم"مامتم.ب.1

232يف-

357-309- فرعيعويطلعفىغلتناماماامهتم-:2ريمت

(م"ةنر)229

27و2997قلئاوعاطلاتاعوبطميرغينبةك-ب.3ربمت

22347غلئاوعاطلاتاعوبطميرغمخك-ب.4ريمت

2ماج305قوتعمعاطلاCعوبطمنيبرشلكشرتناج-:sربمت

2ماج45غلئاوَليعويميرغَواووبانع-:6ربمت

201غلئاوىئانتعوبطميرغينل-:7ربمت

2ماج425قلئوليقبيجعويطمـيرشىوا-:8زيمت

قفنتناكمإةيفرعلاةيتاوموبقئبنع-ب.وربمت
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6رلج239-238

ناريإةنيفراعلاوكاومويلافلكمعم-:10ربمت

42z338غ“

فقرعلاوكاوموبلرتعيغعمىتنللمعنس"-:11ربمت

338غنيوبةريج

نئاطلاCاعوبطمغيضيبممامتميغعزاقارنف-:1عريمن

232رؤموتآ

عاطلاتاعوبطمما،متبيغعزاىفمتللىربتنش-:13ربمت

232ىنموماك

2ملي3osقرععوبطشيليملاعي-:14رييغت

4مليو7قرععوبطم)رَواووcرشنتملاعم-:1sريم

2سلج364يفرصمعوبطملك،ملاطوعمةنرغىفتز-:16ري

3رلج386يفرعمعوبطموَعcرغتقرم-:47ريغ.

.19 سميقربيجموبمسكام،لاطويغاع-:1 زييمتsفلو

1رلج

3لب155يفرعمعوبطوريريت"-:4ورييغت

1مج408يفرصمعوبنزنريت"-:20ريشت
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1لج407فرصعوبطمنكوغلرتعاملعمريت"-ب.2و

6ماج45قرععوبطمَلاعلانوريغ"-:22ربمت

1ماج594يفرصمعوبطمغنمريغت-:23ريمن

2مج112فرععوبطمىزارلاصاصين1رقلامعا-:24ربمن

189لوليقبيجعوبطيمعتارييغت"-:2sربمت

عوبطمىفرشاباولاريمالاعميلاعنينغلافخك-:26ربمن

2رلج38يفرعم

2ورلج141ىنرصعوبطمى:ريمعلاسأروسيم-:27ربمت

8يفلئاوَليياعوبطمقرمنشيفيرغ-:28ربم

2رلج747ىنيرصمعوبطوبتلاح-:2وربمت

2مب747فيرعتويمققألا..30ربمت

11مليو7يفرعمعوبعىراغتنشىرقلاةمع-:31ربت

عورغكو12لج13ىنورصمعوبطمىرقتعرشىريلةث-:32ربمت

وكفيرشثعصلالتعقوثعداعابتكثهلكىكلكىلاغ

يورلشَّيمtكلويترجنوروطي-ايكتعايلاسواءاكناك

fمركابتنونييصانع1ونيرمتع1ونغميتع1-الاباك-ل|

نيمقلكبتكيرشثعسلذتبع-ن"مئاتشلانا

-----------------===============

=================================================
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لوملصتلتتروصلكالرمربعىورمىكلامراروطبروا)،لك

بتوجوملثمىئراقنتوشىئابلاةولكباقلاةملكايج،بتـ

ترثاكتفيرشثعصلاتقتلإسواـبت:ارجوك(عتم12

مالأ،فلك،مالا،فيخيام"ماجرامع،بتيتلاولئًامت

لاةـبصنيملقعكنارواملاعتشاىلانامعما،اقأغ

-يمرّليتيلثمملكجومكَّيبملكيتاقاي

نيبامةتكتسكّنبت:دياكلاغك

كتيبجنشنباهلنكيملذانبالانباثاريمباباصآ

ينترضحكلابإكذوثلاوكتيكتيمقاعشاي

دلوثريالو-كلتعاوسكتنعلاقشاىقبتهتمهنع

قيتيهتيللكجولكُيكتيقتنبالاعمنبالا

مهربروضككتوثكملعملالكفيرشىراغيرلثتلاو

-لكلتواتيصلtةرمللملاعلاوةؤلصايلع

ديزهلاقىذلااذهو-بتللكتاغكنشىأرانتلا:رمع

(11رلج99يفيكرتلاةرمع)عامجا

لكووليبلبتيزتمتعلاتشاىتيفاعينتضق

لثلقنتيفاعينتضفري،بتمورقيتيكتيلثمب

بتقافتايلااهلوأامطبميلككيماريامةلَّي
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لتاىلع12لج10غ-رصمعوبطملكراغيثأعرشىريلة8

ايلتاقتيداعتم

لاةيلعشا-متنوفثملعامللب:منرغىوون

ىقبامناىلعنوملسملاعمجادقو-يارلاترشلكتيص

الفبرقالاوبرقالامدقيوتابصعللوهفضورفلادعب

ةن"(2ماج34)بيرقدوجوعمديعببيصاعثري

لئشانلالينممرثككغبونلبتتاتايساهلوالعم

لكةرإنقليتامعلاوتكلابتبقإجمعكةيبوكع

ويجبصعكوعتومكبصعيكرت-كت-اجيلاماقراوبيترتوك

.كشثراوتيكتيمقبتوجوماينملكلتقفارو

هيلعتكرداىذلاواندنععمتجملارمالايازتتكالمالا

عمتجاناف........ثيداوملاضئارفىناندلببملعلالها

هنافركذبلصللدلولاىفناكفنبالادلووبلصللدلولا

ت"اتكلوصكلقثرون"نبالادلونمدحالهعمثاريمال

ت:لتكلاكيييمسوابتتقابيكرتاهيلع

تيمسواوايبيلوالوالكتيبلًالّبتينونتيتلالا-يإ

قي:يكبيملثمملكوجوملكككتيمةيولوالكْيَبك

لئاوليقربيجعوبفلك،ملاءطوم)،بتموركتستخارو
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لكلاىكتـىوليوثميبحاصشلالوءاغترضح419يف-

-َلارقمضت

يتبحاصشالوءاغلثمبفلك،مالااطومتيشلك"

بيولوانايمرواشإورميولو؛طعاوبولوامتشنكلًاـياز

،رمياولوازابلاّيوإلثاميبلتمايامكلاورمطعاو

كتيمقايكتيبليوالميفاصتبحاصواغكَّيك

-ليgمورقيتي

لفافخبتيفىذتيشدعىفرمشبإولاريمالا

ملوثيلو،يازلنونةلئاعايكتملاتشنغيفاعينترضح

قيتيلكلكوعومكْيبن(2ملج38قف-)ركتنانعنلعا

-لتكتلاو

ولواىفناكنقنتلاويلواوبلصلاولوانتناقبلثطو.

واع:اوااوناك1روَّرنمالاولوالشالفلَوبلصلا

بتىكلوالكعيبرلانع(رصمعوبع2ومج141نم)نيف"

تيمةيمهألّلوثولواكتيبلآةبتىكلوالكْيبكتيعرو

-لgموةبصليتيتيك

نالاوالوابيعلكلئاوَلبتتعوبع:قارمنشيفيرش

|ن-ماوبالاّنأالإتالاحلاوالوابيعلكانلاناالإ
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لتيتيكنملكعمكُيكتيمترطضع

نملكعمكَلهبقثتكتيمترطىتايمرع

ورمتبتكترثكليrمورتنكَلامبقلعكتيم

بتاياينينلوةييوتسملتقوتورشتعداعا

لكرتجتكَلابنمكقيتيكتيمللكعمكيبملك

-ل:مورك

لثأتنوكلتمهتثارولكريوتيرواُيبملتيمصلخ

بعلمروال“كلتعملالك،كلابيوعلا"َلوكلتتًالكبعل

لثثًايكابهرقلكف،تخالبلا،بتكيولتكتستلامعب

كةسومكلمُيلابحاصمعبانجلالثموع،بع

مكتودنللبحاصمجباج-ليبسلافتالوكوعوإ

وكعصونTةلتكلوغمور،بفيانلاكنونتلئاطعا

2نامطتلالكلةبتفقوازعكةنسلانوكتكلامنا

تعرش

هينوناقكتثارولكنيتي

لايروطىمتتتاعكتحارملالانآ"تل

لا،بعرّركذـإلكرتك،ىوع،مهتواخ،ن،لاعءاك،َّي-،بيبا
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===================

بجلإ-لكّركذـإلتَكليرواتييرولىمترف

قيقعيُيكتيعبتلمكُي:يهتيقتايهتيم

لكتيبلَبتقاقتاواعاهتمايلا-بتلماكيفكتيب

لكلوالكتيَليتيكتيبوليلايالكالكتيولوا

والوالكتيبلكألاكالثلوغرموو-ليولوالكالوالكتيبلك

ُي-كتطعاوكككتدالواكتيقي:يسوابتطعاو

لتالكنوناقاكتفارو،بتىرورضtلتزًياعرشوًاقعلشتيروا

صحامكلكرتوتيرواْيبلكلىكرتلاانبلا،بتق:تقق"

بتىكلفيظروابتمطترشنفاغاعو

َلاحينمكللي،بتلكايكارواكالوكينلاغروظاعك

نتيلكنامناغكينةبترلوالكيارجتلنار-لي

كالتمورّنأثيولوالككاليـلكومئامتئرغ

تيبلكالوالكلكألٌنلاغىرميتوالوالكلكألٌنلاغىرموووالوالك

لككالتبلكرالوالككألفرطلكالاوكيزنرتوانكلكل

ناككلكأللكألاكيزكلىكاـفتًاعرشلثغلوتي،فرط

تاكاكَليكيناتاكتلاونشكالككالتموركين

،بمارتًاعرشتاكللًالثمملكألاواكالكيزمكلاع،بتكاج

روانوناقلئاشتنكCككتاونرواَليتيلكيكروغت

،امودنوناقئشلتكسإكتاكاكَلاعنمك،لكألاكالواب

==============

============
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تاككلكائينهألهينللوقتمويماريروا،بوتيهو

تاهكلباكةمعافةيندتَليكيناتيكينومرعةرشع

َلوكءاشينميميركتتاككلكألهكالالثموربتكرك

لّلشي:وكابتاكلل16قيتيرواليزيلكرت

لّلوًايميركتملاهتايلمعلكوجوكيبترطىاسين

سوابتنواجوهكالكأللملاعمكتاكبي-لثتإلكبيو

نواكأللنوناقكتثاروترملنكا-بتارمووجنوكقيتي

ليل:بتتقتئشنيا:تيبتةثجوكتي

بانجوًالتبتريغلكشئاعنوتتكتشاروتقّيقيسوا،بتباغ

هكلّبكيّلكلايلعلثاكتلاعتليبابحاسميج

لوكلكرتقي:يللكجومككككوا-يتيلةكألاو

مركتتاكثلثلَآليتيلكولتفيسكتلاقتإلك

سكتكلاةيمورلوكتتاكلل1لكلكروالث

ة،بتتاجاتناككلكالكألتنوأتلئشلكككاجيوباقع

لكوجوملكْيبدعتنوناقئشلابتباوجيككتكتارو

ركبتابتالكعمجينوتكتيرشتإلتُكَلي:ينمم

بتلثفرمغتهسالالينوةئشاجلكلنكت

ياوكقيتيلككأللتفارونوأ5بحاصمباخ

وقيتيلبناكناوةباسمتينيبعاللاةنجل
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لعاهثكقيتيسواكبيكرتعملجنوكلكأللك2

كيوسا%ماكتاكثكلكالكأل

،«ليتكتشارولكَليتيو

ءاثوكتيبلآةبتقيعتيهتيعروابلكأيهتيبلآ-:1

ةكودكألئشكنابيوةرونلاةيلازأباتعاتل

معهتينكلإقي:يهو-هبتسقيعرواكلب

َلوكتلثمنأةبايلاكتيبلروا-ونيرتكَكلي

هكلتوقيتيملةلاكتيمةلتك

لرتروملاةبلكألاكيياتيلئاعيروابت:يهتيم-:2

مربمكألكيءيءايتَلامبكتيبروا،هكتوتيفرعلا"

-ام::

1
قيق،تصـقيلك،ت-لثكألاكلتلثمءاروكتيملا -:3

،بترةصحفصنكلتلًاعشكك

ةلثكألهألكتيبو،ليلييودينكتويوبكتيلآ-:4

بترةصَحلاتورهكلاةلكاشككنا

وكلةبتىكقيروابتلكالياتلثمءاروكتيبلأ-5

،بتتامصحاثكلرتوكقيسوا-بتمصح1/2قصأكلكّرتلك

،116ق*

ي------------------------=

ولوي2وو،بـلينوالrلاي24وتلءاغروكتيرلا-:6
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========= ----------- =مع=======ي

ى5ةجيتاعكقيرآلإ،اكمورقيرواهكلمحىفتيو

كلكجوعبملانيتيةبتتييتكجوكَلييبت

تكلاليتي-هجتللئإسحكةيوونلاةبا-الكرتوxروا

هكلانورتـليتي،ليناو

ام::
==1 : موربملييتيكتيقعووجومكالتيبرا-:7

ه﴾نايكذـيملرتكلامنم%

دعقي:ي-لكألاكئلواوبإن,وزولوصاكتيمرأ-:1

رضخمحفصنكلةيـكلارشقونكبيكلكتيبروالوع

،كـ

صحَلابتوكلتككناةلودلثموينتوديوسلًاروا-:2

- “بتررض،

رو،لككبويعنعةبتىكَلعبتاعّبكنكًلاروا-:3

كيبمَلعبناكو،هبتسقيمعكةيبونأةبا"

هكلانرصتنكَلعب

نكل،لثةمحّلوككنعةبتقيإُيلكتيعأ-:4

هكيكووبعاقيمعكنأةباعابت-

لكتيمزتوجووجومt-يإايكتيميوجوو:وماواويبإ5تيك-:5

–ام::موركتملك2نعَلعب

اكألكاّيإاّيبكتيميايكتعموابتروجومنعكستيم-:6
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هطتولاعكتيبفر-لثتروملالك"هتيمةبعـووعوم

مركألاكاّيسواّيكتيمرواتكتيبروا،بــبةيبصعوولكك

بملالكعملكبةبصعبو،ليمعلابمكتييدكيني

،بتلئكةكَلاعينمكقي،بتنوناقىلعنوممركمعب

تلةلئالعانوتاتبىكوَلاعينمكّنأيخارواوَلامب،نمكقلع

نايلاعتفغكتاوطبتلثمنأةبتلكربع

-للك

لئاطعاتنكتارودلةّبكرفرزمالساناردارب

ناعلثعصونآةلكي-ايلثارتقاطموقيتيذـنونت

ونآةبحاصمجبانجربتتلتونااشكتبيترتولك

كلاملكلاني:ةّبتييسوا،ليةِتتيتعكرتلكنوناقكثعص

لوأاماصتلكنآنوناقشئلماوجرواكيعنونقتكتغاروقلطمك

-فلكذنشإزايعلاو،كاجوعش:هو،بتكناجلث

،﴾تفارونتنوناقكثيصونآرتو

﴾تقتنكفلا2عفولكلىكرتروا﴿

Cويتل:ليتابككنايعلامرجكتثاروبا

م:بانجلوا،بتالايكوثراوتنلوأتشئلمالك،اككـايوج

-لgبتسالاواياكتلاوكرتقالامالعانوناتبحاص
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-ىثويقيدبيكروكاليذـلتاءاولتعاهلشي.بو

سوا،بتتوكأللةلرتروملاتاطمكنوناقىئرمات

،بتمركقي

1ريالعتم

(لي...........................اكأل)

مورك1

تيميوة:ليةتملاروضترنزوباهورماكَليمكيبحاصمج

هورمرواءاهكلاموآَّيبفيكانبلا،ليْيَبوومورتوكلاقغاك

كـإَليلكتينملكلتاملكتاحو1وورواهطتلاعوآكْيب

-لك

2رملعتم

(َلي.....................هأل)

1 1

بحاصميركايولتنرتلكألاكألاةذتفلانآ"

فلين1ةلوج،ليبترالودصحهتثاروماكَليك23

ولكل5نـنآرتللكىروابكى2ةنــبحاصمع،بتفاغك

كنألوكقيلكتيببحاصيروا-لاقياولاعوًاتمككا
------------------ " . علا

بيكرتكبحاصملكلةمعكليلك-sس3:بت-لالوراك

-هت"cصت،بعناوىتلكأل
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﴾لكانتثعاونيكرواكيكذـتيم﴿

يازوياكألاك﴿

اماواروا،بتـتلكةلكيك2كتيمتياطمكنوناقلئالما-:2

،بـتلكماهسالاىوزماواروا،بتيبصعياةكأللكت،بتمورك

،ةلث27وماحرالاىوزللئوجومكيصعروا

1ربلعم

(اماو....................................ةكزل)

مورك1

ايروضتومزوكوورملكتيمتاعمككلارلبحاصم

ن-كاكتلاحوًاكتلاوكبوانكروكألعتلثملكتقهكلاج

اكألاكلكألل113لكرتيكلكاروا113وكروا2/3كلكرتلكولكألا

هكـيماوق

3ريياعم

(اماف....................................ةكرثلا)

.1 2

موركاعاولثمملكوجوملككألتيطمكنوت5ىئالماكلام

ىوتسملكجوميصعسوا،بتتلشماعنالاىوزاعاونكيابت

كرلاكتصحئشككاللابتمل"ترصت،ليميرماعرلا
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رللاكتماحلالاكوزوكـاوقتسوا،بتإيباجإلوصحقمعزوـاوت

،بتإبجيالولشلتأربىما

﴾اثوتيفيكرواكالبيكةنـتيم﴿

بتمورتيسوا-كوَّيبملاةلتطمكنوناقىئرما-:3

(اماو...........................اكأل)

رومتورتزوباهورمكةتسيبلتطمكةكاللكبحاصم

ُّيبهورمـككـويكرملك"اموآ5كوجكالووكتيمةـايلك

يلكةـتيكتينثكألكلاوو،يلاعوعةتس

ـبـt-لولرتاريوٍةئيبلكتروصلاةتوت5ئاملا

لثديبعيلووتيركةاع1هلابعاصمع

يرورمرتبيةيلكيا3ةحارصتلفيرشثعص،بتاكوا"

رياديبسرتفةلـيشعسايحاممغك

-ليبراغازايقهيجوبعت"

-------------------------------------------------=====================
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«ائيَبُلاجديكروامانيكابياتيبو

ّلإروا،بتتتولكألصحامو1كلتلكتدعتنوناقلئالما-:4

،بتمتاعافترابةيَلعبكتتيغكتيمماعبت

2لتم

(َله)...........................(ماو)،..................(لكأل)

.1 مورك1

َّيجايكروت"ةرمزو(ُيورمتطمككلابلكبحاصمجباج

الَلابتووولوكألووروا،َلاعيبياسوا-لكليكووكتيبارنبملا

الَلاتيكاوجوكورمروا-الوَلامب1/3َلاتيكّنإروا2/3نث

ياكةنستينثكألكلابيكرتكبحاصمجاهو

3ملعم

(َلاع)..............(ماو)...............(لكألا)

1 1

فصنلااهلفةدحاوتناكناو،بتاواغلاّنك-ةهلًاينآ"

كلتلكساقولكيكتيبلآن(4هرإ2ئوكءاسنلاةروس)

ت-لكناف5كفلإنآةبحاصميجباتجربعتاعو1

بتتسالومحَلاتكلابلككو1كاليا-ليبتستقان

وا،بتلشماعسالاىوزاماوألثتقلاّنz-لكنآةيايكلي

ليبتسالالكناةباع"قّدمتتابحاصمج
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-

هاؤّبنّيديكروانكيناكيذلاتيو

اصو1روالكطيونمك112لكرتامو1تاطمكنوناقلئالما-:5

دبعمراكوا-هطتويه12

2ملكتم

(اَي)................(قك)................(ناك)

1 مورك1

ايروضتومزَلاعاكتيمتاعمككالابلكبحاصمعبجك

يروا2ر3َلاتوروكابروا،هكلت1/3لكتّلاتنكة-؟كلاب

مورك

3ملسم

(اًي)...............(قك)....................(نامك)

مورك12

هلودلوهلسيلكلهُرمأنا-ياةلثلانلآةكلاع

،بتمصحفصتككرتلككـكنكلك.كرتامفصناهل-خا

-لآ3بتسيتقنلكتع1لالكلاناةبحاسمغك

موريجقيرايبعاليلودلاّنابتكملكآكلاعت
لكمتتلكبحامميجبتي-3بتبالا-نمكوالا،بت

رواكـالوملكتقينيترميسويةيشعستت

-ليبسلتقلاككتملكثعصبحسيرعتم2ك
------------------------------------------

====== ========

===================================

===============================================
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.بتسالولاةبحاصميجولاـيتمورتملةنسثعصوال

ارمهوربحاصمجوالا،بتتلكرتتوسلكثعصوةروا-ام::

دبتىكمَلوًاكسا-ليبتسي

﴾لكأللنكبيكلّكووذـتيم﴿6

«ازوبيبيروانيبقثو

.لكرتقاروا2/3َلاتوولكلوعووتياطمكنوناتلئالعا

،بعمروبرواوًاّي1/3

3ملعتم

(ي)..................(ع).................(لغو)

1 مورك2

ايروتسنزونامكوورمكتيملاتاعمككلاسلبحاصمب

ووووتلناـكلومكوكملةلثممتيوصتلاةاككاج

لكتيمنوكألكنمكهورمكعورواكسئانكبيكمكع

كلثُيًاّيكنتواكلكنع

9لتم--

(ي)......................(ع)......................(لغو)

3 2 1

اامهلفنيتنثااتناكناف-ياةرئفلاينآةكلع
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-- تلةَلةرونلاةلوملغتيولكتيميكنرتاممناثلثلا

فن،ليبتبالودعتَلتووولوب99بحاصمجكب

نألل:ونلاتاعمكفلانTةكاع،كعريتسيسمح

هتةنلاكبحاصم-ليةكعكينثَلاتورـسبسمصح

هتلماحلساللالكوزوعقحي،بتتقلنّنCرصفلينآةلثمم

-ليجتسلأللثاةباصاقبزوسبحاصامم،بت

﴾اثويتيكارواَلاعيبيكنـتيم﴿7

،بتيبصعيعرتوويزكتيبلك:َلامبلتطمكنوناقىئالما

سوا-؟كتملكةلألاتانبلابتبصعيترواكلملالكسرب

،بتموركتملكةلتروصلاوواتنبلا،بتيجيبصعاي

1رلكسم

(يت).....................(َلاعي)

مورك1

ايكروصتومنتوبإكبقكتطمككارلكبحاصمج

لكفيرشثعصبوتكاصوةروا-كاكتوَلاعيملاعو1انبل-ياج

كلتقلالكثعصبحاصميركرويصعيعةرينملكيات

لقتلكشيص-يبتريوىكيبيصعلاكلتهبعةيصع

ـوتيبلوزلوهبتتفلت
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﴾اثوّييايروالايفيكُتـتيم﴿

.ملكتلكوانب-بتيبصعلك:َلامبتاطمكنوناقلئالما-:8

لمعتسملاويابهبتكملثممماعلاكونياهسوا-كإ

،بتـمورك

1رلتسم

(ياع،................................َلاعي)

.مرك1

ـككـاجايكاوضترمزومكهورمتطمككـايلكبحاصمج

.ُلابتومكروا2/3َلابتوووَلامبقث"ـككــانكردتنكوَلاعياب

ـككـإياجاكتيمقباكألاكلم1113لككنمكروا-ككــ113

3رلكم

(ياع،............................َلاع)

1 2

ركابعموريامبروا،بتتوَلاعفرصللةكتوسلكثعص

يفاَّيلاعَلبتيقمنككتملكَلاعبحاصمج

tلاكتماعسالاىوزوُكـامبلوا-ل3:هتلاالوصتممكرت2اي)

بتيعتةكبحاصمج،ليبتسكلاشلتاعاعلكعامع

بتارتفاوالككتقالكثعصونال
--

=ل
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«؟نيوانكديلَلابيذتيموو

﴾ازوّبيابنثكأل﴿

بلت1/3نمكروا2/3َلايتوروَلامبتطمكنوناقىلع

موركلالكعمكبصعاببتكتلماعاللالكوؤملكعيامبروا

هت-

3رلتسم

(ياع................تت..................َلاب)

مورك23

ايروتومنزونمكهرملكتيمتاطمككالابلكبحاصم

كتيم112اعو1-كوممثلوص2يملكتيمانب-هكلاب

بيكروا-هطتونمكيارب114َلقميدبيايلروا-هطتوَلاع

"ـككـإيئاعيكتيناكهنوكورم1/4َلقع

4ملسم

(ياعي،.............نك،.................لاي)

1 1 2

خلكتلق,انونابرمةرفاوتهناو-ياةردلنآةكلع

هكلتلناودعناكوَلامبةلومَلاعيناكعيمرلاقـنينثألا

-لريبتسرتقانعتملكتالاكلنآةبعاميجرك

================= ==========

==========================================
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الووايايفلخكنوناقىلعكلبصنكتمحَكلاحينمك

!كتامعنلاككتتاعاعلكماهسالاىوزياعسوا-ليبتس

ون1رتمتتابةيلكبحاصمجموعدت-ليبتسلاغلقاع

لككـلفكايايًاشتفةنكثعص

﴾اثوَّيَلُيكّيبيكرواًيبيكةنـتيم)

،بعلتويملكةلكرتروصلاتطمكنوناقلئالما-:10

.روابتتلماعسالاىوزُيلكاّيسواـجتبصعكتيهوسكك

- لكبحاضمجروا-لي بصعfمورgكـار ماعسالالكوزكتوتوك

اصو1كتيمانبل-ككـجايكروتومزوكاّيهورمكتيمتطمك

لسالكلكايهوكلكيملاعو1ّنإسواهكلتوّيكلاملك"

بتتلثماعسالاكوزًاعرشهكلمعكيبإك

1رلسم

(ُيكاّي...................................َّي)

مورك1

وج،بتلاغلثمكتامعووتاعمككلاملكبحاصمغك

نعليلامكتترثكترطلا-لككابًارشترفكا

ونوتاتكثعصونآرتتةنسلاكلمُيتاطمكلىكةلث

- ا-هت-قومتقلع Cمكلمي
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لمعُيكلىترت

ريجلاعالليسا

لماكثعصونTزت

فًفاكألكتوسلكلىكرت:1وملكلًابتسيلينرت..و

بتة1/3َلبتكيلكلا"

(4ربعوطخلا)

ولوجلالاتــعلارلالكلىكرت:2

بتتكت213َلاتورل

(6ركتوجرخيل)

كتوآونكتطمكلئسا:3

ة1َ/3لابتكلايعلكل112

(5ربعوطخلا) -هصت

ا

كتيتوسللىكرت:4

،َلي:يهتيللكجومكل

بتتفصنكلكرتلألاساّرت

(3%سإrوكءانثوروم)

لكورلتيلفلانأةرت:2

َلبةرونلاتاملكتيمةلوج

بتل2/3

(كرت1نورامقلاوروم)

لكتيبلابعلملانآزت:3

وتيقيشّلكتلشنالوا

ـبتتمصحامو1كتلاسو

(ىزTCوكءانثوروم)

كتيتوبلنيرثعص:4

،ّنيبيللكعملكأل
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لمُيكلىكرتلمُيكثيصونآ٪

وهظللثوركاواعاون-ليمركتملكىتاوتلاوت

(3,2,1ربعم)

كتيبتوسلكلىكت:5كتيتوسلفيثعص:5

،ايتككتيلثمملكوجوملكَلامبءايتكتيملثمملكوجوملكَلامب

عورظيفلثورنب،يياعمب-ريمراعياههتيم

و,8,7رغ

يكتيكتوكلىكت:6كتيبكتوكيثعس:6

لثُمركألاكّيلثلكجولكمركأللكيفلثمملكوجوملكيف

-ك-

لمعةيناسناةاناعئشكتفارك-:بتيممصاغ

تمستراكيسبت-1منللمتةرثعصون1ةعتيوك

لثلين1ةبتبتلالكلهيكلإنآةلتك

تيفدوىتمعنمكيلعتممتأومكنيدمكلتلمكأمويلاءإلانأ

لاةبترتكلِإنآةفيثعصوا-انيدمالسالامكل

لثبتللين1ةشازاعملاويبلطماكذتكرزتاهوعرت

تثارونولاتكمالعانيووفلإنآةـلثيولالعنيوروا

ايريوشلادتمتةلاذتبحاصمجعةروا-شكيس

 

 



 

41 

======

نوناقلئالم4تتكتفارولكلىترتفلكونشي:يل,

-هتطلغرمرم-لتكتطمكماماتيورلاثبلويالكلابك

بتتلامعوتاتتختلتقلالكتيرغرو

﴾نورمنوناقىلعيتتكتفاروو

﴾ركبتتيطمنكمالعانون﴿

﴾كمالعانورمترتوورثَّيلكبحاصم:﴿ا

ه﴾بتـفقلارسعارماؤف

ايمالعاتوسلبتىرورضعابيايكـككينوملا

مهترضحمالعاريغتمالعانورـبـفلانآرتمالعاتوس-بت

يبتمالعاتورفلانTةليىكمكيلعلاتشالشالمعب

هترثكاناةبتاكلانآ"

.انرمانماحوركيلاانيحوأكلذك:1تعآ

.هرمانمحورلابهكثلملالزني:2تعآ

نللكيازينـىنابملالثمم،5ماج435فرصمعوبريك"

تتتوسلبترماق-بتفلإنآةرمدتتوسلثملعآلا"

توسفلا1نآةانبل،بتهشزملعاتفلينآةبتلكشنلَّدُث

نا-بتنيولومتيكزنكلاتشلامامانيووا،بت"اك"

نيورواككيبلقكمالعانيوروامالسالاهللادنعنيدلا
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ةؤلصايلعمترلافؤرمرلينـلاتشلاكـكةـلييومالعا

.لشفلانأ1ةيارلزتلينآةينلارواـياةثوعبملعلو

.ىلعهرهظيلقحلانيدوىدهلابهلوسرلسراىذلاوهبت-

ةوسايلاعفلايلكاوتموعكتفلاتعآلا-هلكنيدلا

ءاكملاعلاوةواصلايلعيبـرامكـسكا-لنيمالعانولماعلاو

لكوتشتارمأنكاطم)ـبتألتوم:ارايبياكلثمي

كتأناورةابعىكناياونييوارمعت(125ربنزلا

!ةواصلايلعمالايكـسامفلُكي-نايانوس-نيونوبكومنأ"

لكايكوبج-يتورلكنايا،ليتوبلماعنيبملاعلاو

مالسلاوةؤلصايلعمرليروضميمانورروالان1رتمالعاCنور

gكمالعانورنوأتوو،بتتاطمكثعصونآةنوتتعقلي --------------

توربنوأقوو،بتفانئاكثعصونآرتنوأقوعروا،بتتاطم

لثلاغكتاكتحاضوتعابلتلا-بفانكمرالما

. مكرتووليوكلكبحاصميجلتكتفارولكيوراراقرلاو

لث#يتققرولكايكواب-بتفقاتنكثعصونآرتةيق

مكتلكعنوناقلئالمالكبتـفقلناكمالعاتورىتمترتووريلك

بتتناكمالعانويموكبعومك

لكنمكَلاحي،لكألإك2وشتةي"بتتسابعيلكلىكرت

جلثأشنCمَلوكالبتيشنوت5قيلثاكنوجوروا
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"كونكتةيلكتوكروريص

ثعصونآةبتفاغككورمارمتاميلكلىرت

لكَّي-جتلثغتملكلالَبتيدتمهتمنيرييت

تمثخارتثعصلثغلكةيبورلتوكَلي،تيلبلكوجوم

هدكايكلا-لgكرةكعكءاغبولشفلان1ةرودب

عـبــت1مزالليتورخرلوصومغرقنارظتنيكمعزت

متيسواتطامكنوناقلئالماـبتـفلاّنتممكفلانTزت

نا،ليلكنيعلغوعلثممناونعلاتاطمككلالكبحاص

كثعصونآ7ةكبحاصمجملَبتنستإيعتلولغ

بتفقلاسارم

كاوةوتفيليجومهنوتةسا"تميملسلكلىعرت

ونون5-بتعداغلاعهاجلكنزوليكنمك،َلاعيلكك

لع"ّبعنككمكتلإهلّدحيلكةلاعتاعمكتويىئرما

كبحاصمييشازاعم:بتقئًاكلمتتختعكمالعانيو

اقلاةوإّنانوناقىئرمتمتكتثرووجفلكنآيكو2

ةككًعاـقالاوةسلجّلكنلكليكلاوةتيتلتوا

ةؤلصلايلعيروضانالاكلثعىتاجلكلكنزوليديالك

م"قوراترترضحريبكقيمترتعنيمغرماقلغنتتـملاعلاو

ابتتروانمناكملاعتشاىفىللومترضحقنختض
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=
. ةـمالعانامعةنـمراعانغتتـناكايلوانتسواةنسمرك

ميجبانجلىئسميضيلارنــنامطىكمكععسوا

كبحاصم-كنكبيكستجولكنزلكلينلابحاص

لابحاصمجوغنوا-يايلتكتىتجةـثعصونآةيكر2

:ا-لgكلاككةليكتىتجوكنكليركتمت

ـنوعاريلt:اوشلا

كنلاتوغكمكرتلا-ليبسللَّيمكرتوعووةبحاصمج

راثآتياوسن،جتلعفلاثعصتسوا،بتلعفلابنآةتلإ

لكمقليلذتبحاصيدفمجلقنبتتبعلم

ثوجَلوكابتفلك:ايلاتانقت1روا،بتلكشُّيمترتتنا

ومايجَلَواوفكملاتفلنكثعصونآةكوبتإثوكت

تتبةكـلكوككذنسويتأي،كـلككاكذنسومبتآلاك

ًارشلمكتلابيكرتـسام-ليتاجوعنييكلكةتافلا

بيايفرص-لاثنزوَلوكلتلثممالعانيو،لثتققعَلوك

ـبـمكرتلعىغز

،﴾فلا2عقوّنأللىترت﴿

،كاجوتوتوديلاتاملكنمكيَلامب،ُّييُيىكرأ

ىتبيبالكرتوايروكناةبتاكلاتاملك"هلصوومنلخدي

ليكلابايروضتينيذتممتنىكوولكتويليوكهكلت
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-----------------------------------------------------------------

ليكوعتةمجكلابتوممهسجوو

َلو(ًاكيهورمو،رمتزنروا،ولروتومئزو،ورملابلغب3=

م:مق،ليماعباتتقيةمالعبعتيىدم

رك-لنيقيتقيقبمئوزوباوضوناقتكمالعالك،سي

بتسكيغلماعانقةمقليباليبحاميباج

مالعانوقاتكلتبثوغليخفرعتةيلكبحاصمج-لي

متيـبتفليكتلقثواليكيمالعا-لثتّلكت

باصتمالعاءارتعاءوعالكنوتاتشئلماوعتـثعصونلآةلبع

| راجلثمملاىرتوساومىرملالتققرواومىريفك

هوويثعصونfزةيخلكنوناقلقكلاجلكثكتلانم

لعألَلَّنيريدليخفمعبحاصيركبتستةنت

ّلكلالكبتفاصناّلكي،كجايكابلثملواطلا

رلكوتورموسابعهرنزرجوغكترواللكيليكيولىرت

تكبرمووتاكاكترحوكلكلالثممتروصلاانبلا-كباجيإ

متواخكلاملكـاجيللرومتقـبتاكيرمرواخكويلروا،بت2ئاج

ةت,لثارتاجىكتاكىككتعمجيكتسينويلاارئبلا،بتهشت

بحاصميبنجتـلثَّيلىكرتيتكلامكلاهن

قلختتاكبحاصمجصتنلف5لت-كليوباعايكالا

كتفاروبحاصمجعمنوتاتىتاـكليوباقع61ةل"

ا-
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.كلماةبيكوزنـرام-يرلاروضتباوجكمترتوورلاشَّييفات

كتكرمودتنوناقئشلككحوكلبتيهو،بتلكباع

،بتكاجدعتنوناقلئرغبعكتستناكاكيتراك،توملك

.تكتثارووقيتيلثمملكوجوملكْيبتناوتائشنتلي

.ك1كنوناقلئشلكتتابَلوَّلكنفارتعالثملاـّيكلك

ـبـسكرورضتلمعتسونالعج

﴾كثعصونآةُكيمكرتلكبحاصمج﴿

ه﴾بتمتنالًاعضيبحاصمياربلا،بتفالخ﴿

- مي"نوناقكثعصنا1ةروا،لثكـلاومعةيفالك

نوناقلئالعالابتمزاليلونامطبماياعرومكىتليا-يرك

.غالبلاالاانيلعامو،بتتداعلثمكالثتاطك

اردلاناةليةكاتب1اي:لشا2كبحاصمب

تومثّلوامكرتووليولالكبًالقنبتكيلفيرشثعص

،ليتالليتقنكنوةىئاطعاب1ةلثلابتبت،بع

ىكايلويتعيش-ييفاكنكتكع1ايككـتتلاممب

بتلكثَّيمكرتووليوكلكبآتنكتفارونوناقنمنالص

-لويكتلكشَّيلكًا-يرتوغكلا-نـلاةبتلكآ
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هيئرتثاروتكثلاوىتو

هيوكّيكلاوغلاو

اريمعطقنمياةنماطللاةوساياعرليروضع

"ةنجلانمهثاريمهللاعطقهللاهضرفاث

ايارنصحوجكـكتخارونـلاتشلان:(32165ىنميك

لاقتشلاةكلملاموركتتغاروصحكلتاَكثلالالخ،بع

هلتبتلمفيرشثعص-هللاميركتتجرخيلا

ةنجلالهألمعبلجرلانا-ياةكميفلاعتشالل

لخديفهلمعرشبهلمتخةيصوىفراجوةنسنيعبس

لديفةنسنيعبسرانلالهألمعبلمعيللجرلاناورانلا

مك)ةنجلالخديفهلمعريخبهلمتخيفةيصويف

لكتجل4الامرحىئو1ـَّيين(3ماج165قرععوب“

هديزتنهضيارتبتتنرتيبوروابعتلامهتاطك

زتعشئرًالُكيروا،بتتوملا:لثنزووىئ1اياةتهوميلهكمك

تللسلثبتيجوروا،بتةلماكتايمكلّكنأنيدلالاع

،بتجوملألثتجهوةبعلtاهييليةكتاغهللاةج-

عطقةيصولاىفهدايزلانامولعمو.هتنعتأت"

ةركقيزكىرغصلتيموليتقتإين،ثاريملانم

نوناقىلعالالثملَعلثمبلكالوا-بتنعيويتشروتكثعبلاو
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ئكتيسمكثراولالئىكرتي،بتتاملكةوالتطمك

ىكرتلاارتبل،بعتلموركوكتراوىكرواثراوموركبمtرك

ميجباج-بتبيعكشئورتتنجسواتاقحتاكَّنأتتووزقتكل

ل4ىترتكترظنتلئالمالكيريقشكمكروا-يرلاكةبحاص

-هتتكيتلكبروارباتكك

﴾كتارودلانالعاكلانآرت﴿

﴾لثلُخًوالُكَلانلثبلئًاعم﴿

مهيانوردتالمكئانباومكئابأ-ياةلفلانآ"

-ًاميكحًاميلعناكهللاناهللانمةضيرفًاعفنمكلبرقا

ةتاجلثةَّيبكـسابةبإكسابتن-(Irوك"ةبإءانهسوم)

لكشلا،بتاوعاعشإصحيـككـآمكودينكـسابةنوشنلالك

تع1لاةـلاقتشا،بتالاوتامعلاومشافلَعهـتفرف

يزتونكعكلؤثلاولزغ"ـيازرئ5اكتفاروهيتيلك

الاوتسعمكالاوممثلاتشلالبتهبيقعكنامرج-2ـلازف

لا،بتيومحكتثاروةـلئاقشاونكننالنrكتيب-بت

نrةروا،بتتسعىكلثلا،بتيولكسروا،بتتمعلثمم

َلانقبتتمعىكرلا،كلازرتومومكعكلؤثلاو

؛فلإنTةيلكمتكتلالجتكاتإيلثمملك

=====================================
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لايج-ومكدينلثملاقوعقيررواَلوويعكغرتيص

لكـسإكتناسونوناقلئالملاةفلكنأًالبتسمضتمكل:ىمزع

لالكلنا1ةلاكولاناكوكتلئساروادابنوعست

لانالوقناعرسوو-ايكير؛كتاكياكتثارولشتي1

ناغىنايالكلينآةيبتوجولثمكنآةوخرهلىرت

كتخاسولثليغكنانادعبليمعكلو2كلالب

َلاروألكمارلنآةروا،بتتومايعلنيغكنونتىلع

ءاغلا،يورلنتنتنتهياكتليغياتـلغt:َلاقرولواعغ

كدينكسابتلةتتابلثكةَّيبكلامةيبإكيام"و

،بتتفرطلكلاتشايتنارككتارو،بتنوآلاوةيبو

بتالاوتامعلاوملاعتشالب

لَبتيموغهل:ليتا،ةئناوملالثميكتمدكا

لكومتلواراةروا،بتَلازنايعمكتارونملاتشا

شاومتاومكليربتتايمكلقيئرابتعتتتابو

رومتعضنىرابتتمو-يارنيوتفارومةتسلاقت

الاوتمعووفَعهــبتتابوكساغموُناممىكتكتشاو

ءوميفودينرواتعدينلثمملمع،بتارمككرتينكاوو،جت

نوملعتالامملعاىلاءايزأللقتةنسلاتشالتيألا

هت-لثتغارولعمنكي-ةتكاجسيتولص:يللومتاجهوللك

=============
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لث-ةتاجلثكةولومتاجومبتمعكللاوشكركلاملك

هدينصكتملكو،بتايكرتنمتشتفارومهكةـ

تملكتوكاينمحهكابليبكتلاوكرابتيو

سيريتيلتيسيتستفارومتتس،بتيمر

ستيىكسيارتفارونوناقىئرماوالىترتليكروفمولعم

عاطادقفلوسرلاعطينم،بتراغناكل؛نآ7ونامجع

لكتعاطالكمهيلعلاتشالثلالومتضمتلهللا

،بتواغراكلانآرت-لكتعطالكلاتشلالتتقق"ـلا

كان-مهيلالزنامسانلانيبتركذلاكيلاانلزناو

نايعولوابآلكتارتانآةفرطلكب1ـميكـسيع

لقيالةرثلين1ةيئًائر-تكناسغ:يولك

كلانامكنمرمالاىلوأولوسرلاوعيطاوهللاوعيطأ

ولتعاطايلوميسواوكتعاطالكشلالوازتلوايـلاع

،بتلثمفلإنآرتت،وركتعاطالكءالعن:لولاورماروا

ملألاةروعوةئًا-نوملعتالمتنكركذلالهاولئسماف

ماه-ياتتعابواCوايتبعلنآةشاناعيتوالتفيست

يلعفليلوموالعروا-يازمككذتييملعمكتءالعولونامط

روا-ياتروكلالومرواايجوعفرطلكنيعكملاعلاوةؤلصا

Cونيرتيكايكلاوةث"كضنابلطتىراوربنازلكالإلوم
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بتلا-كتعارب

.1وماريامونيشارءاغاغلك،بتيممصاللخكلا

لصتنامطَلوكاغكنيوءاعونمكيلوانئاهاغونيرتمب

ةوط-ايلعافلالوصسواـتكتعطالكملاعلاوجيلصايعلا

لاـتككتعاطالكلاتشاالكناليغتعلطالكمرعلاو

تقوملك:ىكتكعةكتنيشارءافتلبل4ىكرت

ىكتلارن،بتتعاطالكللومللىكرتلاعروا،لث

تتعابهارًايقلىتأتيانباـبتتعاطالكلاقتشلالثمملا

وكتثارونوناقلئالماوتعابهارلىكرتيللتكتروولوموك

تاطمكفلانلآةتفارونواتلئالمايتبتلالاوةنلعم

لخ:بتتاقايلاكنبميو.تاومكفيرشثعص

ةيفلخكعاريلعتكلوناطوافيغكثعصونآ3

لوسرلاققاشينموبتواغايهلًاينآةككنآجت

هلوننينموملاليبسريغعبتيوىدهلاهلنيبتامدعبنم

(13انوك5وسيءانوروم)اريصمتأسومنهجهلصنوىلوتام

روا،اكيجليلادتعابت-لككلاربعتمملافالغكلومتوعق

كليوثويلاعكلاتلامت،كعهارلادجتهابلكلوأالص

ـكيرلارلارثوودتمالوا

اطك====================================
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هطابتعالكتغارونلوأتؤ%

شاىفةكينمعتضميلايلبتتعاوسكلألاطعتضم

ايارواليغيوونتلوبأةكويغبجلصاووزنملات

تفارولا،اراماكب1نـَلاعكب1-اؤيٌلاعدياوااكع

لكتلامرسإسورلكولويغلوفوناكيلمعتضع-اياك-

انواليrليغيوديلكعامتواغريهشلالصيايضرروادّلوعضاع

يلكـلاارارمةـيكليعنلان-َلاعكنلا،كهعيبتو

هللالعلفىعجرت-يازاغلانـمالعلاةوسايلعيسومةبت

املميتكسالاقتشلاتتابلئاوىكناهيفىضقيس

مكبنعلاتشاىتياهورروا-الئللاوياجـككـلازف

تينرممللرروا،لوبرضاهلثمبتلامينيابرورعبكمل

لثمركذللمكدالواىفهللامكيصويماكعآ

لا-كرتاماثلثنهلفنيتنثاقوفءاسننكنافنييتنالا

نــمويلعلاقتشلالمعلاروضحبكةتوملئا:كدلاتعآ

.(دنعلاترشلاى2)رعسقوعيلكيازروايلإولّيكلكئانلا

مصحلاوشةروا،وركوولوكألوولكنا2/3محَلابتوصتستعرس

ةككلما،بعرقإوجرواوووىويلكىفنوعقلالكلوأل1/8

نويكيرماب16علنع-هممةيماب24نوفشك

=================================

===========-= ====================================

-------- ----------------- "ي========.=ظ_يق="يي

يصعمابع5ّنإقارواوىويلكنوعمابنتوا1ًاولألابو
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كعصلائناوملاليتكوّليكقرع-.عي--

مالسالاىفمسقثاريملوااذهس3تارزعيكترلتأ

ال":بت-ثلونومتعفروجيليبسسيميعني

--هتملاعمنكتسيرثعيس

كلاوكتاموةميعشاىلعرورمسترضح:1ربف

؟بآ-كاع-يافلاختهكىموانئارقويتتييرييسي

ىحوألاوهناىدهلانعقطنيام،بلاضنارقيونابرق

هباشافيفيكلةـملكالتالشنئامكبآلاثلا-ىحوي

نكتمللامكتارييكتمىريالاتىي

"؟كككماقكوبتوشالوميسيبقيريت

ضهاغيغملعمّلكًالكتييوةتماىريلازتلو2

لرش،وراكلميكلمتطمكثيصونا1ر5ةتوجلَّيروتخارو

ليعشمكانكلب،وردتلُكلثبسولةيلافقرعوجينوناق

واونككيريتةيكاتاكلوكلاقوىروارتشانوي

ءلإخةّيلاف-ةنبللكايتاترطىريليثمهكاوت

هشالكةلكمعتلميلعنونتعتلياروا:اعتتنلوقتعمتو

كوةعلالاغصيفاذـلروا،بعيالةلز:نوأقوجتلت

ءاقلغكميكككمالعانوتاتروانيتاظمكلابتيات

كنلاسواtسكوجلمئاتشلاىفنيتع1ماربانيمغر

==============
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مكيلعف،بتلفيرشثعصتلكرغإلكناف5كوكلت1|

،بتلكفرثعصزغنيدشارلاءافلخلاةنسوىتنسب

فغةثعصيو،متيدتهامهتيدتقامهيابفموجنلاكىباحصا

مهليكلاملةَّيكتىنعاطأدقفىريماعاطانم،بتل

اركَل،رزييتلاىوقتمعكتفارولعمتنـمرملاوةولسايلع|

الىكرتلارنكوتاطايتعا،لايتعاىكمt:كلامللىكرت

بتتفنَلويلكنوتاتكفيرشثعصبلين17ةلثمم

ةـوعلزtكتغارونلونتلكوعموعدتفيرشثيعصلا:2

هنالباضهتفاروماوا،ىكقوممتتفارولثمبرهيت

ةؤلصايلعمرليروضعتاوملزt:مالمونوناقبج-لاقنوناقلايخ

بحاصميركلائقنوناقليغكتارودبيكبلكملاعلاو|

بعوجتفارونوتتىئالعاتلوبلكمعتلايفلكلا

فرمونوناقمكطوغيديابتّنارفكعًالكـتتامس

-لgبتلثةكتطباضلايخةّيلا|

يئبتعابيكاورتوقلثم

لكنانكينبتيبلطمهئسمككمالعانيب|

ثعصوفلنآةكلابلكلاروا،كباجياعموكياضكمتتنانا

فكبجلاهتماكاجايّنارونونةلئاعتايمكفرش

ىئالمابجروا،ايكلكّنرتنيبنومالعانيوءإبتاطمكلا

=========================== ـل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

لوخلاضلايخةيلافرصرواـيوثوـلوأامط“:رللينوناق

هلزتلاىلاىتأتيءايتلزتتابمشق..كوجرعيك

= فيك- بتيعخ

ناوزازتباىلاهلينـميلعلاوةولسلايلعمركيملاعورورم.3

روا2/3َلابتووولويغلووولكىفعن"ـكـلازفاطعتعررقمك

تلواَلايكىفنوعمقإروا118صحلاوش1وىويلكىفوتم

ت2ررقكناوزازبايايتتثارولكتيبلكوممولعم

لمأي،بعككيبصعيجةكتيهوّيتّنإعسوا،ليابَّيبو

فيرشثعصن*،بتتاظمكفيرشثعصلالاب

كيك-ركذلجرىلوالفىقبامفاهلهأبضئارفلاوقحلا

،بتّنارتتفاروميلوالكملعي،عضولةلّلإيمع

بتفلتناكنوناقىلعلمعتةكبحاصمجلك

﴾طايتلالكنييرصكياتضلثتثارونوفت﴿

تقمركياترضحىواولكقوعيلهتتعاوستلمعةتضع*

كتخارولكتبيٌلوع:يلاةّنـلالواَلورضاصلثتمضلك

ىفكلام-يازكتريسنلآّيسمتضمةاييمعت"

ىلاعتهللاىلصهللالوسرةنسىفكلاموءىشهللاباتك

كـكـيريتن،سانلالتساىتحىعجرافىئشملسوهيلع

لومترعروالثمحَلوكتتغابملكت4نع-؟نآ"
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َلوكرابتلمكتريىكرتلكيلعلاتشالتلا

قاحتلالثملالكلامكةاجلئاوىعاةبـلثتقفاروتت

تعربايوكاعملاتلآتيممتضعةلورلشتعيام

شالمرلاروضعللكاينيتبعغنورغترضحيلاعتايو

ةولسايلعفلايتكملعملاتاقارشاعلكتمضلكمويلع

ةءياراطع1/6مصحامبوكاوتتارولكتـيةـماعلاو

ىرواَلوكتامرابتكيازوكورخترضحنآتيمترضح

هريغتضحنـمطنعمهتضعيلامويلا،بتهاوهلا

توابغلكباهلوقوونلاةـ2كياتضبج-لكقيسنتكبعشنم

ةتيوىراولكتيذـملاعلاوةواصلايلعفلالومتسلكياناجت

ىكنـ"نقيمركولاترضحةـياراطع116مصحاثمبتملكتك

لاوملاتالمكتخارونوأاتكملاعلاوةؤلصايلعفلإلوصت

لارواءيد116محاثمبتلةكتيكلاولاوةـملك

رترضحىفtلكىفعلسلامعيكلسار-يوارزؤاقتكتفارونوتت

لكايلاومرواَلومضاهلثمتمضلكنعلاتشاىتم"توراق

م"تورقتضعةـبتيتالمحريدتثاريلتاوعري

تلاوتيوئراوتثاريكتيلكيدباعةمتعلاقتشلاىف

َل:رواىواولكٌلعرلًابتت116صحاثمبونل:تثاريلك

لوقوونلاروا-ل3بيكشلث1/6كعكميلوقوواقلوجهرزنلوفوو
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=-؟ك1/6مات15نل:فرصيىروقوبيتي

كاج-معامالامهتملكامالاطومسفرشةوفيرغتيمع

جانانواربلاقتعجتالئاوووؤارويلانمىعرت

oقم o2فلك،مالاطومرو،2سلج54يف-ووووبانروا

لاتشلاىتم"قورقرترتحيلكثعصلال:429رق-

ياةكن:إكاوكتيلوتلاوتتكتفروتنع

كتفت"فاقلانتًايشضئارفلاىفدتازباناامو

شلانا-لكألاوةنسلاَلينلالوصومغرقمرشكتعارو

لاكماقورةرتضع،لكشت:إلكمالعانولقتسيةّيكاكتلا

نارياتضهانةبحاصمي-بتاورترصهلىرتليواغرا

ناروايركفيشئاًراثغلالماكنعلاتشاىفمأقورقرمع

ء-لكلئاوومعزت

تكدنعلاتشاشريآنيسمترضحبجلكيكروغراز

قر-سوا،َلمطايتعابيغتبيسTقءايكيتقيرولكمكتغارو

كفيرشثعصرواَلازثَي-ليولثباعدكليغةيلا

يوارزاقتكتقفارونوناقلاكرتقيروتمارلاباكصنوأت

لالشتفارونوتقطايتعالكنعلاتشاىتم"قورقرتضع

بيرملكنملوألالكبتمتنعكلاجبترمافككتعاوس

.ثرتالوثرونةمعللًايجعاعتلانأل"توسقتضم
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ناروغركبعلقورتياوولوتةيلاىكويلبتتإبقث"

ووتفاروتازويوٍةقكروارتوانيلانـتيمرآزغ-لتكتلاولك

تي*ًارواوَّيقكصحيارواهطتوتونمحبي،لكميك

روا-كاكتوىيمصحَلاقياكتفاروتاؤويوّيرواىكوييفاذـ

هيكْيكو،بتموركويروا،كلثّيكتيمدعنمتّنإ

"لثملعمكبرموركبتتصواقكعتتفارولككيبلثملعم

رمتضح،بتمورتكويروا،بتتلصحواّيبتتغارولكبتك

لكرتكيتكولىوجليتلاةبيتنعلاتشاىتم"قوراق

ياةبيكلاي،بتلتدتلكرتكىكويوكروا،تللثت

ماهرالاىوؤملك:ىكويروا،بتتلإلكووبتبصعلك:ايتلك

رابتاكبجتـنلريا-تلكلةوساكطعا،بتتلثمب

كتثاروتفريفاءايكاغينوناقلئاطعاوبلتارواـياز

،َلازكرتعإلكنوناقىئالعالك-يوشلُكلثمنوناقلئالما

!لئاطعابتي،تعاشالكمالعانيهجتيكسمتمالعانيبتي

،فلاتريلكمكلاعتشاىفنيشارءافغبتي،زاقثكنونت

.بعاتكنيشارءاغاغةلوممكول’ةورغارتقرغتومتموع

رواكـلاوةسايكمالعا،كراعكتعابونيشارءافلخ،لوم

تفارونوناقتلايخيلافر-ىكووـكعمعإكنfاةلئاع

بحاصمجانلاتازايتعالكجنوتاعاقللا-ةيبوشلكلثم
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لكومفلخكمالعانوناقىكمتزتوجليمتالوناملربلك

يتزاقألهلىترتياماكسوا-يرتجتقرط

«ناعا6تايفوتثارونوناقلبناروليجو

تاوهلا-لكلfتاضنعلاعتشاىتم،اوباترضحيفىم

لكيطغُتـلسوايديطخـملاعلاوةؤلصايلعميريروضتلميصع

الفهقحقحىذلكىطعادقهللاناءاعتلازيوب1

،لاكاتعمكتثاروةلئاقشافَعهـنثتاراولةيصلقت

لا-اتككاجتيبلكثيمككثياوةبيرقاهنعتن

تتكناوترجْتـلاتشالكومولعيلتميكتتفيرشثعص

-َبتميسوابتإدافيـكيلمتَوكتراولكبعليورلنايع

امو-بتناراكلاتشلانايعاكمإللاو:ولصايلعميرل(يروضع

انتثعصكآ"ة-ىحويىيحوالاوهناىوهلانعقطني

معهتثاروككل:بتيورلنيتكلاوتتفتكتقفارو

ةيقوعوعومايكتيب-لثتراتحكتقفاروًاعرشمو-ايلثنيع

ياجاتكتيمتوجووجومَلامبكتيم-ليموركىتاونماوأقي

يلعايكلانوالاتشالا3موركلرايلتروملا-امور

يفافرصتبحاصميج-يبلثتكتثروونانمملاعلاوةوصا

تفلنكتثعصونTةكرشّلكتلومحتrtونلاتكلاب

هشلافلَعبـملابـواغلاكملعلاوةؤلصايهسبروض-لrجتسالا

====== ========================================================
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لكْيُبلتليغكبحاصمبغريوتةلكاتمتلاتت

نلاةنسلاتشا-ليرارتح،سكاوسماوأءقيتيلكلكوجوم

تقفارولاعقسلوبوملكَلعيديدلثتكناونوراتح

عتكاتخيولثتكتثارووناذنملاتشاركيراتك

يمتـلاقتشا،شازاعمبيكرتكبحاصممتييكةبتملةيو

.اريبكولعكلذنعهللاىلاعت-يدلكتلوانتنالب

ةكلكثراولكومولعيتـفيرشثعمصلالكمارممووروا

بيترترشبُّيـاعي،قكىتاوقاعاوقَليعتي،بتلشتيمو

7اّيكلتكتكتثاروونلالثمتروصلةروا-يتإملكتلاو

كوكتمادامكُلابتيككالَبعيوتتسوتوصيا

﴾مجبتفرغثيصونآةلىكرت﴿

هبترابتعالقت:اعشمتكرتلكبحاص﴿

كثعصون1ةلثًالئابترثىكشزانتهلىرتانب

نلوترسودلثلإاتمكنوناقلارواـبتمztلعلينوأت

اراوكنابلطمترطىرج،بتتقانيلكىتميماتانلكانناك

ا%تنإمهلاقتلكجباراهملابنايلارام،ونامطلك

مجكلا.نيمحارلامحراوه،بتلًلايتآةجتتام

لينارمعوويزعتنتوتكراممالسلاوةوصايعلكايعكسام

--------------=========================-===================-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
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ماىلوالا

﴾لبماصكرورولكولوهتتثارونوأتلكلماؤ﴿

﴾نإناكناًارتلانامرتككرورومكولومُلارتو

لجنلآزقلاناعرتلامرةنـبحاصلكووووملكواوم

َلوَكتلًكابتيبلطمبتامكي18ربف2-1دس22

ووواوختلوملايكألىتلايكألافقرملوالوالكلارواوجاثويعاكألا

لوك"نامصح2/3اكلكةلككلالاعرمعازتوريلوملايكأل

كتبةميكتلالثملشاوكبرمو1/3ّنإسوا،همتش

كومراتحاك213وبقمايبيلفرصكتيبلًالبت-1لب1

ًاعرشمابمكءاثرونـكلوببيكشل2/3ووةلوُيُبنكروا

1روا-ليrورمرايتلكنع-ليزت12فرصوو،لينأ

و،رإنا-اونايعلثمم1ربمرقكلاملاملكايج-ليgلتروع

تيبضتكمكعككتاعيبع-ليٍةتكنأةباعا

ونآةيـبتبصعايملك-ايلكشلانأةباصاوُيك

بحاصكورومربتتقاهبميلاروا،بتتاطمكثعص

كتيبروا-ريبتسلاغلكلازباصاوَّيبتىثننا

بتسكةصح2/3يكلاقوعهدينكتبيكياومايىتبيك

لكألاكننييثنالاطخلثمركذلل-ياةلشنآةكلاه-لي
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ايبيكاخ-هكانركيفوًايتودينتساييي،سوب

ءوسوانيديالاروا-هطـ1/3وُيروا-كك213وينيبةسييف

بكوكيكسوا-كلابموصتلماابيوَّيبةيسيغي

سو1/8وكيتاثويوُيُبفيككيبيكةنـتيمرلًاكلم

واكواوةنكثويكراوديكرواْيبووةـتيمرلًاروالكل7/8وعي

تاثويبإرواايبيكةتستيبًلاروا-هطت5/6وليرو1/6

باعلالا:بتيصعايلزغلا-هكلتمصح5/6وَّيبرو1/6وبإ

لزًازةباىعارئًاروا-اكيموِّيبملالكليثكَلوكتسبضرق

ر-هطتوُيبملةلكعبكةيبودصرتوسارتومَلوكتلب

كتمالامعارواثعصونآرتتليعافمبحاصىسوم

ليخاكبحاصميسوابحاصاكروووم-ليgبتسالو2/3وَّيبفقلغ

ني:مارلءابقتإيرواـبتفلاتكنوناقلئالمابغإنوأ5

لئالماونامط%جلوزلومبع-تمجولكنـثويناوكماظع

اطعقرتلكمالعانيوروا-كلا،زناطعتُكتلكىرغإلكنوقت

كتمضلكنعةنيودتعاغاوةنكمالعانيوولوتالوا-كلانأ

هلوسروىلاعتوهوقفولاوهىلاعتهللاو،كلااطعبةجعك

.ملعاىلعالا

بيعمبياركبايلارفغعراورملضفأاوبرقأ

لزقانيملاباوكفهعتاعاعوتعمسموتاخ
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ا

بيمبياوكباوجلا

لزقنيملاباوزEقاع

مالسارهظميويسكرءاعماجمولعلارادمدلاخ

باوصاومباوجلا

يوضنعمبمولعاراومانءىشالو

لرفغمارورمملتتخاوبرقأ

تاعامعوتعنتمياموا

حيجنبيجملاوحيحصباوجلا

رواتلاريعماخلاولارمقلا

لرتةلكروىوضرلئوا1عا

يدلييارسامايبيلف

ساو:اوبا2ا

ءاغنيروصعنعلاوباريقفلالرقغنشاميعولاريقفلا

،ىرواتتنأناحابيثإلالوملايعيقألتم

مداخـىكتملىرقتريقفلايلرفغمعارتيرمرلاويلاولا

،روباكلميلعرهظيوضنعئاب


